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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt betänkande:

Beaktandeled och/eller skäl

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i EU-fördraget och artikel 8 
i EUF-fördraget,

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, 

A. Kommissionens ansats när det gäller jämställdhetsperspektivet i nästa fleråriga 
budgetram syftar till större flexibilitet när det gäller att möta de utmaningar som kvinnor 
kommer att ställas inför, men avsaknaden av öronmärkta konkreta medel kan också 
resultera i minskad finansiering i jämförelse med nuvarande fleråriga budgetram.

B. Enligt strategin för jämställdhet 2010–2015 ska nästa fleråriga budgetram inbegripa stöd 
till genomförandet av strategins åtgärder.

C. Det nuvarande förslaget till flerårig budgetram för 2014–2020 återspeglar inte vikten av 
att öka investeringarna i jämställdhet och kvinnors rättigheter, bl.a. som ett nödvändigt 
svar på den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen.

Rekommendationer

i) Europaparlamentet betonar att en integrering av jämställdhetsperspektivet och 
öronmärkning av resurser måste löpa parallellt, och att särskild resurstilldelning inte kan 
ersättas av övergripande mål. Parlamentet efterlyser en dubbel strategi som säkerställer 
effektivitet och förutsägbarhet, och detta måste vara regeln i alla viktiga finansiella 
instrument. Parlamentet betonar att införlivandet av jämställdhetsstrategier och verktyg 
för jämställdhetsintegrering måste stärkas och effektiviseras under nästa 
programplaneringsperiod.

ii) Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att tillämpa budgetförfaranden 
som tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet i den fleråriga budgetramen 2014–2020 
och betonar att förordningen om den fleråriga budgetramen bör innehålla instruktioner 
till kommissionen om att jämställdhetsbudgetering bör tillämpas i EU:s 
budgetförfarande och i användningen av de olika finansieringsinstrumenten.

iii) Europaparlamentet framhåller att den fleråriga budgetramen bör innehålla en 
jämställdhetsanalys av sina budgetprioriteringar samt en detaljerad redogörelse för 
samtliga budgetanslag avsedda för könsspecifika strategier och program.

iv) Europaparlamentet understryker behovet av ökad finansiering för jämställdhetsåtgärder,
dels när det gäller sysselsättning och tillväxt, i syfte att ta itu med horisontell och 
vertikal könssegregering, bekämpa löneklyftan och pensionsklyftan mellan kvinnor och 
män liksom den ökande fattigdomsnivån bland kvinnor, dels när det gäller rättigheter 
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och demokrati. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att införa jämlikhet som 
ett särskilt mål i programmet ”Rättigheter och medborgarskap” och att se till att 
Daphne-programmet blir en separat, oberoende post i detta program.

v) Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att förordningarna som 
styr strukturfonderna innehåller jämställdhetsmål, och att sådana mål också finns i EU:s 
viktigaste finansieringsprogram (hälsa och miljö, utbildning, ungdomsfrågor, ekonomi 
osv.). De bör åtföljas av öronmärkta medel. Parlamentet efterlyser en mer strategisk 
användning av Europeiska socialfonden för att främja jämställdhet liksom tillträde och 
återinträde på arbetsmarknaden och för att bekämpa arbetslöshet, fattigdom, socialt 
utanförskap samt all slags diskriminering. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
vidta proaktiva åtgärder via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 
att främja kvinnors sysselsättning på landsbygden.

vi) Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa fortsatt öronmärkt 
finansiering för Europeiska jämställdhetsinstitutet, utan neddragningar, i syfte att göra 
det möjligt för institutet att fungera fullt ut och förse medlemsstaterna och de roterande 
ordförandeskapen för Europeiska unionens råd med statistik och forskningsresultat om 
jämställdhetspolitik i EU.

vii) Europaparlamentet betonar att kommissionens strategi för jämställdhet 2010–2015 och 
strategin för de följande fem åren efter 2015, liksom de årliga rapporterna om 
jämställdhet, ska vara en grundindikation när det gäller vilka områden finansieringen 
ska riktas till och hur den ska användas, med beaktande av särskilt den höga 
fattigdomsrisken och risken för social utestängning hos de mest utsatta kategorierna, 
såsom äldre kvinnor och ensamstående mödrar.

viii) Europaparlamentet noterar att inrättandet av storskaliga finansieringsprogram kommer 
att förhindra små icke-statliga organisationer, inbegripet kvinnoorganisationer, från att 
utnyttja EU:s projektfinansiering, och därmed hämma deras unika bidrag till att 
förbättra kvaliteten på politiken och lagstiftningen på jämställdhetsområdet. Parlamentet 
anser att det även fortsättningsvis måste finnas mindre bidrag jämsides med större 
bidrag för att säkerställa att mindre icke-statliga organisationer också i framtiden får 
tillgång till EU:s finansiering.

ix) Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att 
jämställdhetsprincipen respekteras och integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
främjas i unionens samtliga politikområden i samtliga budgetanslag som beviljas enligt 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

x) Europaparlamentet påpekar att jämställdhet måste vara mycket tydligare fastställd 
som en kärnmålsättning och kopplas samman med öronmärkta medel i alla EU:s 
yttre åtgärder och program.

xi) Europaparlamentet understryker vikten av jämställdhetsbudgetering som ett 
verktyg för god förvaltning som ökar effektiviteten och rättvisan och möjliggör 
god övervakning av hur budgetanslagen påverkar kvinnors och mäns ekonomiska 
och sociala möjligheter samt flexibilitet att omstrukturera sådana anslag som 
påverkar jämställdhetsarbetet negativt. Parlamentet anser att en omfattande analys 
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av jämställdhetsfrågor på planeringsstadiet av EU budgetförfarandet skulle göra 
det möjligt att bättre rikta resurserna på ett sätt som ökar jämställdheten och den 
sociala sammanhållningen
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Modifieringsförslag

Modifieringsförslag 1

Ändrat förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

(14a) Det årliga budgetförfarandet för 
den fleråriga budgetramen 2014–2020 ska 
ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet 
och beakta hur unionens övergripande 
budgetram bidrar till ökad jämställdhet 
(och säkerställer 
jämställdhetsintegrering).

Modifieringsförslag 2

Ändrat förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen (nedan kallade 
institutionerna) ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att underlätta det årliga
budgetförfarandet.

Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen (nedan kallade 
institutionerna) ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att underlätta det årliga 
budgetförfarandet och säkerställa att 
hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet i 
alla förfarandets skeden.
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